
Szanowni Państwo, 
  
Wzorem roku ubiegłego nasza szkoła bierze udział w II edycji bezpłatnego programu 
Świadomość Procentuje organizowanego przez Fundację World Healthy Living Foundation. 
Projekt ma na celu edukację i wsparcie nowego pokolenia w zakresie zdrowia mentalnego i 
fizycznego. Eksperci poruszą niezwykle ciekawe i inspirujące tematy, takie jak samorozwój, 
budowanie własnego potencjału czy samoakceptacji.  
  
Program obejmuje nie tylko rozwój dzieci i młodzieży, odbędą się również zajęcia dedykowane 
dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. 
  
Realizacja programu rozpocznie się w marcu 2022 i odbędzie się w pełni online. 
  
Harmonogram zajęć wraz z opisem dostępny tutaj: https://bit.ly/3sf2D5m 
 
Skrócony harmonogram zawiera linki do rejestracji na poszczególne szkolenia. 
 
Każda z osób dokonuje rejestracji indywidualnie a następnie automatycznie otrzymuje link 
do spotkania.  
Aby otrzymać link do spotkania należy podać:  
• Imię i Nazwisko  
• Informację czy jesteś rodzicem/opiekunem/nauczycielem 
• Ilość osób oglądających transmisję z poziomu jednego komputera (dotyczy wydarzeń dla 

dzieci i młodzieży)  
• Kod szkoły lub uczestnika indywidualnego (zostanie przesłany w wiadomości w dzienniku 

elektronicznym) 
  
Dane te będą używane wyłącznie do celów statystycznych, ile osób wzięło udział w programie 
z danej placówki/indywidualnie. 
 
Po wypełnieniu formularza rejestracji i wpisaniu prawidłowego kodu szkoły lub użytkownika, 
proszę kliknąć przycisk prześlij. Otrzymają Państwo link do spotkania, które odbędzie się na 
platformie YouTube. 
 
Po kliknięciu w link, lub skopiowanie go do przeglądarki, użytkownik zostanie przeniesiony do 
danego wydarzenia.  
 
Jeśli ktoś zaloguje się wcześniej, dobrze zapisać link w łatwo dostępnym miejscu (np. pliku 
Word na pulpicie). Dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniach na żywo, nagrania 
spotkań będą dostępne jeszcze przez 5 KOLEJNYCH DNI ROBOCZYCH OD PREMIERY (w tym 
samym linku).  
 
W trakcie wykładów będą również wysyłane krótkie ankiety, które można wypełnić po 
spotkaniach. Pomogą organizatorom jeszcze bardziej dopasować poruszane tematy do 
Waszych oczekiwań. 
 

Zachęcam do korzystania z propozycji dla rodziców, jak i wspólnego oglądania z dziećmi i 
młodzieżą 

 
Ewa Podemska, pedagog szkolny 

 
 

https://bit.ly/3sf2D5m

